PRIVACY STATEMENT
1.

INLEIDING

1.1

Copydealing - hierna “Copydealing” - respecteert uw privacy. Wij waarderen het
vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.
Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie
verzamelen en hoe wij uw privacy beschermen.

1.2

Onder ‘ons’ wordt verstaan: Trading Lab B.V., Schout bij Nacht Doormanweg 40, 4797
Willemstad, Curaçao, hierna als “Copydealing".

1.3

Copydealing is ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het
Copydealing beleggersplatform. Verantwoordelijke is degene die het doel van en de
middelen voor het verwerken van persoonsgegevens vaststelt. Als gebruiker van het
Copydealing beleggersplatform heeft u recht op een zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens
(hierna: Wbp). Copydealing hanteert hoge eisen aan het waarborgen van uw privacy. Met
deze privacyverklaring beoogt Copydealing gebruikers van het Copydealing
beleggersplatform te informeren over de wijze waarop Copydealing binnen het Copydealing
beleggersplatform persoonsgegevens verwerkt.

2.

WIJZE VAN VERKRIJGEN

2.1

Bij het gebruik van Copydealing beleggersplatform verstrekt u gegevens aan Copydealing.
Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect
naar een persoon zijn te herleiden. Met het Copydealing beleggersplatform verwerken wij
alleen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wel is het mogelijk dat wij daarnaast
persoonsgegevens verwerken die zijn gebaseerd op de persoonsgegevens die u in het
Copydealing beleggersplatform invoert.

3.

DOELEINDE EN TOESTEMMING

3.1

Copydealing verwerkt met Copydealing beleggersplatform persoonsgegevens
zodat wij u kunnen identificeren en u gebruik kunt maken van onze diensten.

3.2

Zo gebruiken wij uw gegevens om koppelingen te kunnen maken met door u gekozen
signaalaanbieders en brokers, om betaaltransacties te kunnen afwikkelen en voor het
onderhouden van onze relatie met u.

4.

PERSOONSGEGEVENS

4.1

Copydealing verwerkt met Copydealing beleggersplatform de volgende persoonsgegevens:
a)

Voor- en achternaam;

b)

geslacht;

c)

e-mailadres;

d)

geboortedatum;

e)

financiële gegevens.
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f)

adres

Deze gegevens zijn verplicht om toegang te krijgen tot Copydealing softwareplatform.
5.

UW RECHTEN

5.1

U kunt Copydealing, via de in artikel 1.2vermelde contactgegevens, bepaalde verzoeken
doen ten aanzien van uw persoonsgegevens. U heeft de volgende mogelijkheden:
a)

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in
te trekken. Wanneer u dit doet, dan kan Copydealing haar doelstelling zoals
vermeld in artikel 3 niet langer bewerkstelligen;

b)

U hebt het recht tot verbetering, aanvulling en verwijdering van uw
persoonsgegevens.

6.

TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN DOORGIFTE HIERVAN

6.1

Tenzij u hiervoor apart toestemming geeft, verstrekt en/of verkoopt
Copydealing uw persoonsgegevens niet aan derden.

6.2

Copydealing mag verwerkers inschakelen bij het verwerken van persoonsgegevens
overeenkomstig deze privacyverklaring. Bewerker is een persoon of rechtspersoon die ten
behoeve van een verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan haar
rechtstreeks gezag onderworpen te zijn. Bewerkers zijn geen derden. De door Copydealing
ingeschakelde verwerkers verwerken persoonsgegevens enkel ten behoeve van
Copydealingen dus niet voor eigen doeleinden. Copydealing sluit
verwerkersovereenkomsten met verwerkers om te waarborgen dat zij handelen
overeenkomstig de Wbp. Copydealing houdt daarnaast toezicht op deze naleving door
verwerkers.

6.3

Binnen Copydealing hebben slechts medewerkers die meewerken aan het uitvoeren
van de doeleinden zoals vermeld in artikel 3, toegang tot uw persoonsgegevens.

6.4

De persoonsgegevens die u aan Copydealing doorgeeft zijn niet
doorzoekbaar voor zoekmachines.

6.5

Copydealing geeft uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Unie.

7.

BEVEILIGING

7.1

Copydealing en/of haar verwerker heeft passende technische en organisatorische
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

8.

WIJZIGINGEN

8.1

Copydealing kan deze privacyverklaring wijzigen. Gebruikers zullen voorafgaand aan
inhoudelijke wijzigingen van deze privacyverklaring op de hoogte worden gesteld, en
zo nodig opnieuw om hun toestemming worden gevraagd.

9.

KLACHTEN

9.1

Hebt u een klacht over de wijze waarop Copydealing uw persoonsgegevens verwerkt?
Neem dan contact met ons op via de gegevens in artikel 1.2. of info@copydealing.nl
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